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Dėl Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos įgyvendinimo   

Asociacija “American Chamber of Commerce” (toliau – AmCham Lietuvoje) pritaria Europos Sąjungos 

bei Lietuvos siekiui sukurti, skatinti žiedinę ekonomiką ir supranta 2019 m. birželio 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai 

mažinimo (toliau - Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva arba VPG direktyva) bei šia direktyva 

siekiamų tikslų1 svarbą, ypač mažinant jūros ir kitos gamtinės aplinkos taršą šiukšlėmis.  

Visgi, turime pažymėti, kad Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos visapusiškas tikslų pasiekimas yra 

galimas tik pasirinkus tinkamus, aiškius ir proporcingus jos  įgyvendinimo būdus bei priemones.  

Kaip žinia, dauguma Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos nuostatų turi būti perkeltos į nacionalinę 

teisę ir joje numatytos priemonės taikomos nuo 2021 m. liepos mėn. Tad šiuo metu Europos Komisija, 

padedama konsultantų, rengia rekomendacinius dokumentus ir minėtos direktyvos įgyvendinimo veiksmus. 

Komisijos pasitelktų konsultantų (Ramboll) parengtas Vienkartinių plastikos gaminių direktyvos 

įgyvendinimo gairių projektas šiuo metu yra svarstomas Komisijos atliekų ekspertų grupėje (E03343), 

kurios nare yra ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Be to, 2020 m. vasario 25 d. buvo surengtas 

seminaras suinteresuotosioms šalims, kuriame Ramboll pristatė savo darbo pirmines prielaidas ir 

preliminarias išvadas.  

Remdamasi visomis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis ir siekdama prisidėti prie tinkamo, proporcingo ir 

efektyvaus Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos įgyvendinimo dokumentų bei priemonių kūrimo, 

AmCham Lietuvoje kompetentingoms Lietuvos institucijoms, kurios dalyvauja ir (ar) dalyvaus 

tolimesniuose direktyvos įgyvendinimo gairių bei direktyvos įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo 

procesuose, teikia šią nuomonę ir prašo į ją atsižvelgti minėtų dokumentų rengimo procesuose: 

Dėl išlaidų, kurias, įgyvendinant didesnės gamintojo atsakomybės principą pagal VPG direktyvos 8 

straipsnį, privalo padengti gamintojai, apimties ir skaičiavimo 

Dėl išlaidų apimties: 

 

• Įgyvendinant VPG direktyvos 8 straipsnį, turėtų būti užtikrinta, kad vienkartinių plastikinių 

gaminių gamintojai, būtų įpareigoti padengti tik tokias išlaidas, kurios yra konkrečiai įvardintos 

direktyvos 8 straipsnyje. 

 

• Bet kokia veikla, dėl kurios gaminių gamintojai patirs išlaidų pagal VPG direktyvos 8 straipsnį, turi 

būti organizuojama taip, kad ji visiškai atitiktų pagrindinius reikalavimus taikomus  didesnės 

gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimui pagal Atliekų direktyvos 2008/98/EB (su 

pakeitimais, padarytais ES/2018/851) 8a straipsnį. Pastarieji pagrindiniai reikalavimai, kaip žinia, 

                                                      
1 Šios direktyvos tikslai - užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, 

ir žmonių sveikatai bei jį sumažinti, taip pat skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos kuriant novatoriškus ir tvarius verslo 

modelius, gaminius bei medžiagas, taip, be kita ko, prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo  (Vienkartinių plastikinių 

gaminių direktyvos 1 straipsnis) 



yra susiję su aiškiu visų subjektų vaidmenų ir atsakomybės apibrėžimu, tinkamu ataskaitų teikimu 

ir auditu, vienodomis sąlygomis gamintojams, išlaidų efektyvumu, skaidrumu, atskaitomybe, 

faktinėmis išlaidomis ir pan. 

 

• Iš viso to seka, kad išlaidos, kurios patirtos vykdant veiklą, neatitinkančią Atliekų direktyvos 8a 

straipsnio, negali būti perkeltos gamintojams ir Lietuvos kompetentingos institucijos rengdamos 

pozicijas dėl VPG direktyvos įgyvendinimo gairių, taip pat direktyvą įgyvendinančius nacionalinius 

teisės aktus turėtų siekti, kad būtų išvengta neteisingo ir  (ar) neproporcingo išlaidų perkėlimo 

Lietuvoje veikiantiems gamintojams.  

 

Dėl išlaidų paskirstymo ir skaičiavimo 

 

• Suinteresuotiems asmenims pristatant išlaidų, kurias turės padengti gaminių gamintojai, 

paskirstymą, kaip galimas paskirstymo pagrindas buvo įvardyti įvairūs rodikliai. Pavyzdžiui,  svoris 

ar tūris procentais, gaminių skaičius. Visi šie rodikliai yra supaprastinti ir išvedami tik tuomet, kai 

jau turimi šiukšlių surinkimo, sutvarkymo duomenys. Tokiu būdu paskirstant išlaidas gamintojams 

nėra pakankamai įvertinama faktiškai atlikta veikla, kurios išlaidas privalo padengti gaminių 

gamintojai, o taip pat ir faktinės tokios veiklos vykdymo išlaidos. Tenka pažymėti ir tai, kad 

pavyzdžiui, skirstant išlaidas remiantis svorio rodikliu gali atsirasti ženklių netikslumų, ypač jei 

svoris nebus koreguojamas atsižvelgiant į gaminius įsigėrusio vandens ar purvo kiekį. 

 

• Dėl netikslaus išlaidų, kurias turi padengti tam tikras gamintojas, paskirstymo metodo, pagrįsto 

paminėtais supaprastintais rodikliais, kyla kryžminio subsidijavimo rizika, t. y. kad vienas 

gamintojas dengs kito gamintojo pagal VPG direktyvą privalomas padengti išlaidas. Tokia situacija 

yra akivaizdžiai neteisinga ir nepriimtina. Išlaidų paskirstymas turi būti skaidriai susietas su 

realiomis sąnaudomis ir nustatomas pagal veikla grindžiamą skaičiavimą (angl. activity-based-

counting) visame šiukšlių surinkimo, transportavimo ir apdorojimo procese, o ne pagrįstas tik 

galutiniu supaprastintu rodikliu.  

 

• Išlaidų gamintojams paskirstymo metodika turėtų įvertinti atskirus sektorius ir užtikrinti, kad būtų 

išvengta kryžminio subsidijavimo tarp skirtingų sektorių gamintojų, t. y. kad vieno sektoriaus 

gamintojai nedengtų išlaidų, kurios atsiranda dėl kito sektoriaus gamintojų veiklos. 

 

• Skaičiuojant šiukšlių sutvarkymo išlaidas, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kiek šiukšlių faktiškai 

patenka į jūras, o ne remiamasi tik rinkai pateikto gaminio kiekiu (pvz., yra atvejų, kai rinkai 

patiekto gaminio atliekos yra surenkamos iš atliekų turėtojų šimtu procentu ir  faktiškai negali 

patekti į jūras ar kitą gamtinę aplinką). Rinkai patiektų gaminių kiekis galėtų būti vertinamas 

paskirstant tarp gamintojų išlaidas, kurias jie privalo padengti, tačiau tik tokiu atveju, kai yra 

nustatomas faktinis (o ne yra numanomas) aplinkos teršimas gaminių atliekomis.  

 

• Išlaidų apskaičiavimas ir paskirstymas tarp gamintojų turėtų paskatinti gamintojus sumažinti 

šiukšlių ir medžiagų, dėl kurių atsiranda šiukšlinimas, patekimą aplinką. 

  

Dėl ženklinimo ir informuotumo didinimo 

Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos 7 ir 10 straipsniuose yra nustatyti vienkartinių plastikinių 

gaminių ženklinimo reikalavimai bei būtinos įgyvendinti visuomenės informuotumo didinimo priemonės. 

AmCham Lietuvoje nuomone,  įgyvendinant šių direktyvos straipsnių nuostatas itin svarbu įvertinti ir 

atsižvelgti į šiuos aspektus: 
 

• Priemonės, skirtos visuomenės informuotumo didinimui bei gaminių ženklinimui, turėtų būti 



lengvai suprantamos, pritaikomos, ir sąlygojančios vartotojų elgesio pasikeitimus. 

 

• Taikomi reikalavimai turi būti išmatuojami „efektyvumo“ prasme, kad būtų galima įvertinti jų 

naudingumą, taip pat turi būti įmanoma vėliau juos peržiūrėti. 

 

• Gaminių  ženklinimo ir vartotojų informuotumo didinimo priemonės turi būti grindžiamos 

proporcingumo principu.   

 

• Kad vartotojų informuotumo didinimas būtų efektyvesnis, tikslinga vartotojų informavimo 

kampanijas organizuoti taip, kad būtų atsižvelgiama į skirtingų gaminių kategorijų sinergiją. Šiuo 

tikslu vartotojų informuotumo didinimo funkcija net gi galėtų būti deleguota vienai bendrai 

institucijai (įstaigai).   

 

• Itin svarbu, kad gaminių ženklinimo reikalavimai būtų pilnai suderinti visoje Europos Sąjungoje, 

taip sukuriant vienodas rinkos sąlygas ir užtikrinant, kad vartotojai gautų nuoseklią ir neprieštaringą 

informaciją. Dėl šios priežasties, manome, kad reikalinga siekti, jog nebūtų leista taikyti skirtingas 

arba nesuderinamas nacionalines priemones. 

 

• Piktogramų naudojimas palengvintų keliose valstybėse narėse plačiai paplitusių gaminių 

ženklinimą. 

 

• Gaminių ženklinimo reikalavimai, susiję su ženklinimo išdėstymu, turėtų būti lankstūs ir suteikti 

gamintojams galimybę atsižvelgti į pakavimo bei pakuočių technines specifikacijas. 

 

• Gamintojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kad jie galėtų pasiruoši taikyti naujus 

ženklinimo reikalavimus savo gaminiams ir (ar) jų pakuotei, išvengtų papildomų išlaidų dėl 

nepanaudotų pakuočių, kurios neatitiktų naujų reikalavimų, ir nebūtų priversti atsikratyti anksčiau 

pagamintų gaminių, kurie dėl ženklinimo reikalavimų pasikeitimų negalėtų būti tiekiami rinkai.  

Dėl šios priežasties yra itin svarbu, kad VPG direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje numatytas 

įgyvendinimo aktas būtų priimtas ne vėliau kaip iki nustatytos datos, t. y. 2020 m. liepos 3 d. 

Vėlavimo atveju, turėtų būti imamasi iniciatyvos, kad būtų pakeistas direktyvos 17 straipsnio 1 

dalyje numatytas direktyvos 7 straipsnio 1 dalies įsigaliojimo terminas. 
 

Remdamiesi tuo kas išdėstyta aukščiau, maloniai prašome kompetentingas Lietuvos institucijas, 

dalyvaujančias direktyvos įgyvendinimo gairių bei direktyvos įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo 

procesuose, įvertinti ir atsižvelgti į šiame kreipimesi išdėstytą American Chamber of Commerce Lietuvoje 

nuomonę.  

 

Viliamės, kad mūsų pateikta nuomonė bei argumentai bus naudingi siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos 

interesų atstovavimą direktyvos įgyvendinimo gairių rengimo procese bei rengiant direktyvą 

įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus.  

 

 

Pagarbiai,  

 

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                            Vykdančioji direktorė 

Tadas Vizgirda                                                                        Živilė Sabaliauskaitė 



Apie Asociaciją “American Chamber of Commerce” 

 

Asociacija “American Chamber of Commerce” veiklą Lietuvoje pradėjo 1993 metais. Tai laisvanoriška, 

nepolitinė, nepelno organizacija, vienijanti JAV ir keleto kitų šalių kompanijas bei verslininkus, dirbančius 

Lietuvoje, bei kitose šalyse. Asociacija siekia paskatinti ir palaikyti dialogą tarp verslo, ekonominės ir 

politinės bendruomenių, dalyvauti verslą reguliuojančių įstatymų leidyboje bei prisidėti prie Lietuvos ir 

JAV santykių vystymo. Įsteigta keleto pirmųjų JAV investuotojų Lietuvoje, dabar organizacija vienija per 

140 narių, kurie bendrai Lietuvoje kuria per 20.000 darbo vietų. Jų veiklos spektras labai platus – narių 

tarpe yra gamintojų ir prekybininkų, konsultavimo firmų ir informacinių technologijų kompanijų, draudimo 

bendrovių ir teisės firmų, telekomunikacijų bendrovių ir farmacijos kompanijų bei kita. Daugiau 

informacijos www.amcham.lt  

http://www.amcham.lt/

